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Vážení spoluobčané,
i v tomto vydání
Čavisovského
zpravodaje Vás chceme
informovat o práci
Zastupitelstva obce a
Obecního úřadu, o
aktuálních
i připravovaných
investičních, kulturních
a společenských akcích,
které proběhnou
v nejbližším období.
Čeká nás toho hodně.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oprava komunikací
Určitě jste všichni zaznamenali, že
se zahájila rekonstrukce místních
komunikací na ulici Chrudimská
(od ul. Nová po křižovatku u kapličky
a pod dětským hřištěm) a na ulici
Na Kaluži. Současně se bude
provádět oprava kanalizace. Jedná
se o tři úseky, u kterých kamerové
zkoušky prokázaly havarijní stav –
viz přiložená mapa.
Realizaci
provádí firma COLAS a termín
dokončení stavby je 30.11.2019.

Vlastníci dotčených nemovitostí budou včas informováni o postupu prací a omezení. Děkujeme všem
za trpělivost a pochopení.
Na rekonstrukci místních komunikací získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
3 335 910,- Kč.

Velkoobjemový odpad
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se letos uskuteční v sobotu 26. října 2019
na jiném místě, než je obvyklé, z důvodu
rekonstrukce ulic Chrudimská a Na Kaluži. Svoz
se uskuteční od 12:00 do 14:00 hodin poblíž parku
na křižovatce ulic Záhumení a Bílovecká,
viz mapka vpravo.

Nový zřizovatel MŠ Čavisov
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání 25.9.2019 schválilo změnu zřizovatele pro mateřskou
školu. To znamená, že od září roku 2020, tedy od začátku následujících školního roku, se Obec
Čavisov opět stane zřizovatelem Mateřské školy v Čavisově.
Důvody, které nás k tomu vedly:
1) Financování provozu – finanční prostředky na provozování školských zařízení dostávají obce
do svého rozpočtu v rámci daňových příjmů od státu. Celkový příjem vychází z prostředků
na jednoho žáka, což bylo v letošním roce 14 470 Kč. Při plně obsazené MŠ se obci navýší
rozpočet cca o 350 tis. Kč. Tyto prostředky obdrží současný zřizovatel, což je obec Dolní
Lhota, ale na provoz ve výši cca 100 tis. Kč /rok přispíváme z našeho rozpočtu.
2) Nevýhodně uzavřená smlouva z roku 2004 mezi Dolní Lhotou a Čavisovem o finančním
zajištění činnosti MŠ v Čavisově. Tehdy se dohodlo, že si veškerý provoz budeme hradit sami.
3) Ze strany zřizovatele jsme neviděli vstřícný krok, kdy jsme navrhovali, aby provoz MŠ hradili
z prostředků, které získají od státu.
Prostředky na platy zaměstnanců pak dostávají přímo mateřské školy z ministerstva školství
a obce to nezatíží. Věříme, že se nebude opakovat situace, která nastala před lety, kdy jsme byli
nuceni, z důvodu malého počtu dětí, přejít pod MŠ Dolní Lhota.

Domovní ČOV
Začněme tím, jak celý projekt vznikal. Způsob odkanalizování obce řešíme přibližně 2,5 roku a začali
jsme to řešit v době, kdy byla první výzva z Ministerstva pro životní prostředí. Poskytovaly se dotace
pro obce, které by zřídily DČOV jednotlivým domácnostem. Když jsme nechali zpracovat první
návrh, ve kterém se uvažovalo s rozšířením kanalizace, dostali jsme se s rozpočtem skoro na 40 mil.
Kč, návratnost z dotace a spoluúčast občanů byla necelých 14 mil. Kč a obec by na dobudování celého
projektu, včetně desetiletého monitoringu, musela mít prostředky zhruba ve výši 25 mil. Kč. Pro obec

naší velikosti nereálné. A kdybychom se do toho pustili, nemohli bychom budovat nic jiného.
Další varianta navrhovala vybudování maximálního počtu čistíren do vsaku, čímž se snížily celkové
náklady cca o 8,5 mil. Kč. S touto variantou jsme jednak nepochodili na odboru životního prostředí
a následně jsme na základě HG průzkumů zjistili lokality, které nejsou pro vsaky vhodné z důvodu
nevhodného podloží nebo vysoké hladiny spodní vody. Tím jsme se vrátili k první variantě.
Proto jsme se rozhodli jít úplně jinou cestou. Vlastníci nemovitostí si vybudují domovní ČOV
na vlastní náklady a obec poskytne ze svého rozpočtu individuální dotaci. Dnes to tímto způsobem
řeší většina malých obcí v okolí.
Samozřejmě se Vám budeme snažit co nejvíc pomoct a poradit tak, aby byla obec do pěti let z větší
části vyřešena.
Obci příští rok končí povolení na vypouštění odpadních vod. Čím víc čistíren se vybuduje, tím líp.
Samozřejmě není to povinnost. Nemůžeme nikoho nutit si čistírnu vybudovat. Pokud budete i dále
využívat žumpy nebo septiky, musíte řádně doložit, jak s odpadními vodami nakládáte, tzn., doložit
doklady za vývoz. Většinou mají domácnosti žumpy/septiky o objemu 6 – 8 m3, u čtyřčlenné
domácnosti vychází vývoz žumpy 1 - 2x měsíčně, roční náklady jsou pak 50 - 60 tis. Kč. Investice
na vybudování čistírny se pohybují v hodnotě ročního vývozu žumpy.
Základní pravidla a podmínky pro poskytnutí individuální dotace:
- žadatel musí mít v obci trvalý pobyt a musí být vlastníkem nemovitosti
- objekt musí splňovat funkci bydlení
- dotace není určena pro právnické osoby
- dotace není určena pro novostavby
- týká se pouze žadatelů, kteří doposud používají žumpu nebo septik
- na vlastníky nemovitostí nesmí být uvalena žádná exekuce, insolvenční řízení apod.
Žádost může občan podat až ve chvíli, kdy má čistírnu zrealizovanou, má kolaudační rozhodnutí,
povolení k vypouštění odpadních vod a zaplaceny faktury. Dotace bude poskytnuta ve výši 75 %
z uznatelných nákladů anebo maximálně 40 tis. Kč.
Uznatelné náklady jsou:
technologický materiál, tzn. samotná čistírna, zemní filtr, potrubí, přívodní kabel pro dmýchadlo
a kanalizační přípojka + projektová dokumentace
Uznatelné náklady nejsou:
zpětná úprava zpevněných ploch, tzn. zámkové dlažby, podkladní vrstvy, zásypový materiál, oprava
oplocení nad potrubím, montážní práce, výkopové práce
V listopadu bude na stránkách obce k dispozici:
- seznam projektantů
- seznam dodavatelů DČOV
- situační plán obce s návrhem napojení jednotlivých DČOV do kanalizace nebo vsaku
- vzor žádosti o dotaci
- pravidla a podmínky poskytnutí dotace a návrh Smlouvy o dotaci (bylo předloženo ke schválení
na Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí)

Na OÚ máme tabulku, ve které zájemci o dotaci vyplní jméno majitele nemovitosti, u které se DČOV
bude realizovat a předpokládaný rok realizace. Pro každý rok je nutné vytvořit v rozpočtu dostatečnou
rezervu pro poskytnutí dotace.
PRVNÍ KONZULTAČNÍ DEN K DČOV SE BUDE PRO ZÁJEMCE KONAT 4. 11. 2019
OD 16–18 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ.

Odvoz BIO odpadu
Podle nového znění zákona nebude od letošního roku končit svoz bio odpadu posledním
listopadovým svozem, ale bude pokračovat celý rok. Svoz však nebude každých 14 dní, ale jednou
za měsíc. Od jara, přesněji od dubna, bude svoz opět jednou za 14 dní.
Termíny svozu bio odpadu v zimním období: 23. 12. 2019, 27. 1. 2020, 24. 2. 2020 a 23. 3. 2019
Opět připomínáme, že do BIO popelnic patří kromě trávy, listí a menších větví také další
biologicky rozložitelný odpad, například slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky
ořechů. „Rozhodně tam však nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky
rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další
zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.“ Dále Vás žádáme, abyste BIO popelnice
udržovali ve stavu použitelnosti a minimálně 1x ročně popelnici vyčistili.

Úhrn sněhu v zimním období
Blíží se zimní období a můžeme očekávat také sněžení. A se sněžením souvisí i úhrn sněhu
na místních komunikacích. Pokud budete parkovat své vozy na komunikaci, a ne na svých pozemcích,
a budete tak překážet traktoru s pluhem, nebude komunikace odhrnuta. Myslete také na ostatní
občany, kteří poctivě svá auta zaparkují na svém pozemku, kde nikomu nepřekáží.
To se týká také vývozu BIO popelnic. Pokud nebudou komunikace průjezdné, nebude popelnice
vysypána. Každá překážka na silnici je dokumentována.

Smlouvy o nájmu hrobového místa
K 31. prosinci 2019 budou končit Smlouvy o nájmu hrobového místa. Od 1. ledna 2020 se tedy budou
uzavírat smlouvy nové. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 10 let, nikoli na 5 let, jako tomu bylo
naposledy. Ceny nájemného se nemění, vztahují k velikosti hrobu. Cena je 20,- Kč/m2/rok.
Nové smlouvy se netýkají Kolumbária.

Alej
Stromy v aleji, které jsme minulý rok zasadili, se téměř
všechny ujaly. Nepřežilo 8 kusů, ale na takové množství,
které jsme zasadili, to není špatné. Zasadili jsme celkem
85 stromů! Objednali jsme v zahradnictví tedy 8 nových
třešní, které zasadíme znovu. Stromy budou k dispozici
ke konci října. Budeme informovat občany, kterým uschly
jejich stromy, jestli budou mít zájem zasadit strom znovu
nebo je zasadíme my, zaměstnanci Obecního úřadu s dalšími
dobrovolníky.

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Setkání s jubilanty
Letos oslaví či oslavilo v obci 20 našich
občanů své jubileum. Na Obecní úřad
zveme občany, kteří dosáhli věku 70 let a
víc. Interval je, co pět let, ale od věku 90
let, zveme oslavence každý rok.
Dne 12. 6. 2019 se v sále OÚ uskutečnilo
jedno z těchto Setkání jubilantů, kam
dorazilo
14 oslavenců.
Ostatní
se ze zdravotních
důvodů
nemohli
dostavit, proto jsme je s dárečkem
navštívili doma.

Vítání občánků
Dne 9. 6. 2019 jsme mezi sebe přivítali čtyři nové občánky při tradičním Vítání občánků. O kulturní
program se zasloužily děti a paní učitelky z MŠ, kterým tímto moc děkujeme. Další Vítání občánků
plánujeme na 24. listopad letošního roku. Vítání bychom rádi uspořádali opět v sále KD.

Letní kino
Rozloučení s prázdninami proběhlo formou letního kina. Promítali jsme animovaný film „V hlavě“
a českou komedii „Ženy v běhu“. Kino mělo úspěch! Vyšlo nám také počasí a jsme rádi, že jste se
přišli pobavit v tak velkém počtu. Určitě budeme promítat znovu.

Vánoční jarmark
Letos se bude konat Vánoční jarmark 30. listopadu. Pokud bude mít někdo z občanů zájem prodávat
na něm své výrobky, nechť se ozve na OÚ a domluvíme se. Místem konání bude opět křižovatka
u kaple, v případě nepříznivého počasí se bude jarmark konat v sále KD. Součástí jarmarku bude opět
mše, rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka.

Nahlédnutí do Kroniky
Dnešní úryvek z kroniky je z roku 1936.
„Protože byla vždy velká potíž s přechodným ubytováním pocestných byla obcí zařízena v obecní
„pazderně“ noclehárna. V noclehárně byla postavena železná kamínka a položeno několik
slamníků.“

Vesnické sportovní hry pro rok 2020
Vážení občané,
touto cestou bychom Vás rádi přizvali ke sportovní aktivitě. Jak možná
víte, nebo alespoň tušíte, v okolních obcích každý rok probíhají Vesnické
sportovní hry. Jedná se o celoroční soutěž obcí v různých disciplínách –
individuálních i kolektivních sportů. Náš Čavisov jako jeden z mála v okolí
v tomto klání chybí, což bychom chtěli změnit.
Víme, že naše obec je plná sportovců. A také s Vaší účastí bychom velice
rádi zastoupili naši obec v tomto klání Vesnických sportovních her.
Co proto musíme udělat? Na níže vypsané disciplíny najít sportovce z řad obyvatel s trvalým pobytem
v Čavisově. Celý princip je takový že každý může dělat to, co ho baví, třeba jednu disciplínu, anebo
víc. Soutěžním dnem je zpravidla sobota dopoledne (ÚNOR–ČERVEN a ZÁŘÍ–LISTOPAD). Čím
více se nás zapojí, tím měně budeme muset obětovat volného času, v této uspěchané době. Ideální je,
když každou soutěž obsadí jiní lidé, pak je to časově velice nenáročné.
Kdo může startovat? Mohou startovat muži a ženy, kteří v daném roce dosáhnou alespoň 15 let,
ve vyjmenovaných disciplínách 13 let, a mají v obci trvalý pobyt (u prezence je povinnost předložit
občanský průkaz, u osob mladších 15-ti let jiný důvěryhodný doklad, nejlépe s fotkou).
Neváhejte a přidejte se k nám, poznejte nové lidi, potkejte staré známé anebo si jen zpestřete některý
víkend v roce. Dejte nám o sobě vědět a kontaktujte nás e-mailem, sms nebo telefonicky:
Jindřich Wiaczka
jwiaczka@tiscali.cz
tel. 605 814 606
Lukáš Balnar
lukas.balnar@gmail.com
tel. 604 323 892
Odkaz: http://www.vshry.cz/

FB skupina: Vesnické sportovní hry r.2020 - Čavisov

Výpis disciplín, na které se můžete přihlásit:
Lyže – slalom
reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo
Plavání
družstvo tvoří max. čtyři závodníci
Badminton
družstva ve složení 2–6 hráčů
Kuželky
max. čtyřčlenné družstvo
Stolní tenis
tříčlenné družstvo (+1 náhradník)
Běh
max. čtyřčlenné družstvo, trasa o délce cca 3,5 km v terénu
Volejbal
šestičlenné družstvo (+2 náhradníci). Minimální počet hráčů - 4
Nohejbal
tříčlenné družstvo (+2 náhradníci)
Lukostřelba
startují čtyřčlenná družstva
MTB
max. čtyřčlenné družstvo
Střelba ze vzduchovky
čtyřčlenné družstvo
Sálová kopaná
pětičlenné družstvo (4+brankář) + max 4 náhradníci
Těšíme se na Váš zájem přidat se k nám!
Lukáš Balnar a Jindřich Wiaczka

Co se událo v druhé polovině školního roku 2018-2019
v MŠ ČAVISOV
Druhá polovina školního roku 2018/2019 byla opět nabitá aktivitami.
Hned potom, co jsme dostavěli sněhuláky a absolvovali lyžařský
kurz na Skalce, přišlo na řadu malování velikonočních vajíček a kurz
plavání v Crabíkovi.
S příchodem jara jsme se s dětmi vydali na výlet do Studénky, kde
se nachází příjemná farma Jarošův statek. Děti zde viděly poníky,
o které se mohly starat, westernové koně, kozy, ovečky a další.

Z několika vystoupení si děti nejvíce užily to ke Dni rodiny.
Pohádka O perníkové chaloupce měla úspěch hlavně díky skvělým
hereckým výkonům našich sluníček, na kterých jde vidět, že pilně
pracujeme po celý rok. Protože rádi divadlo také sledujeme, zajeli
jsme si na výlet do Loutkového divadla v Ostravě. V Ostravě
se nám líbilo i v Planetáriu.
Léto jsme si užívali v 3D bazénku s mořskými živočichy, které
jsme dostali od prarodičů jednoho z děvčátek. Loučení se školkou
vyvrcholilo při nočním přespávání, které jsme letos uspořádali
na hřišti pod stany ve spacáku (nechyběla noční bojovka
s pozorováním západu sluníčka ani letní kino).
Pro letošní pasování předškoláků na školáky byla vybrána krásná chatu Třeštík v Beskydech,
kde jsme strávili tři dny. Chodili jsme po horách, hráli hry, opékali buřty, pasovali a měli i bojovku.
Byl to další super rok. V létě jsme si odpočinuli a nabrali spoustu energie pro další školní rok.

p. učitelka Klárka

Informace OÚ:
Úřední hodiny Obecního úřadu pro veřejnost:
Pondělí
08:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Středa
08:00 – 12:00
14:00 – 17:00
kontakt: cavisov@cavisov.cz
553 768 059
Pošta Dolní Lhota
Pondělí
08:15 – 12:00
Úterý
08:15 – 12:00
Středa
08:15 – 12:00
Čtvrtek
08:15 – 12:00
Pátek
08:15 – 12:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
13:45 – 17:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

kontakt: 553 770 900
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